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 מוסיקליים מתחמים בהקמת להשתתפות קורא לקול מענה

 
 כך חיצוני ושער גדר תתקין והרשות במידה ילדים גן או ספר בית של בשטח מוסיקלי מתחם להגיש ניתן האם .1

 ?הלימודים שעות לאחר הרחב לקהל למגרש כניסה שתתאפשר

 .כלשהי מגבלה ללא היום שעות כל במהלך הרחב לקהל פתוח להיות חייב המגרש. לא: תשובה

 
 ההקצאה הליכי להסדרת זמן פרק ונדרש ישראל מקרקעי רשות בבעלות נמצאת המגרש להקמת הקרקע .2

 ?אורכה לקבל ניתן האם. הבעלות והעברת

 של הליך מתקיים פיה על ישראל מקרקעי מרשות כתובה אסמכתא לבקשה שתצרף מקומית רשות. כן: תשובה

 הליכי כל להשלמת בכפוף הבקשה את יאשר והמשרד הסף תנאי על תיפסל לא בקשתה, הקרקע הקצאת

 . חודשים מיום קבלת אישור הזכיה מהמשרד 6ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על  ההקצאה

 

 ? להגיש רשאית מקומית רשות שכל המוסיקליים מתחמיםה מספר מה .3

 גודל פי על נקבע להגיש רשאית מקומית רשות שכל המקסימאליהמוסיקאליים  מתחמיםה מספר: תשובה

 מוסיקלי רשומים. מתחם כל של הגדלים גם. זה מספר של מלא פירוט יש קורא בקול. המקומית הרשות

 

 הרשות שטח בכל המוסיקליים מתחמיםה את להתקין רשאית החברתית בפריפריה מקומית רשות האם .4

 ? בשכונות המוסיקליים מתחמיםה את להתקין מחויבת או המקומית

המוסיקליים  מתחמיםה את להתקין רשאית החברתית בפריפריה מלא באופן הנכללת מקומית רשות: תשובה

 החברתית בפריפריה מלא באופן נכללת אינה אשר מקומית רשות. דעתה שיקול פי על הרשות בשטח מקום בכל

המוגדרות "פריפריה  השכונות בשטח רק המוסיקליים מתחמיםה את להתקין רשאית, השכונות בשטח רק אלא

 .המשרד של האינטרנט באתר הקיימת הרשימה פי עלחברתית" 

 

 הפיתוח עבודות לביצוע אחר ממשלתי משרד של תקציבי במקור להשתמש רשאית המקומית הרשות האם .5

 ?הקרקע והכשרת

 .כן: תשובה

 

 מוסיקלי?  מתחםל בנייה בהיתר צורך יש האם .6

 . המקומית הרשות מהנדס בסמכות הינה ההחלטה: תשובה

 

 ?תאורה כוללים המוסיקליים מתחמיםה האם .7

 .לא: תשובה
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 השטח גודל ומה המוסיקליים מתחמיםה גדלי מהם למידע זקוקים אנו ביותר המתאים השטח את לאתר מנת על .8

 .הפרויקט עבור להקצות צריכה שהמועצה

 לקול קורא. 3ו'-ו 2להרחבה ראה סעיפים ו' .קורא הקול בתוך יםלהגד של מלא פירוט יש: תשובה

 

 ?גידור כולליםהמוסיקליים  מתחמיםה האם .9

 .לא: תשובה

 

 ?מקומית רשות באותה משחקיות להקמת קורא קול עם יחד זה קורא קול להגשת הגבלה ישנה האם .10

 .לא: תשובה

 

 המוסיקליים שניתן להתקין במועצה אזורית. מתחמיםבקול קורא לא ברור מה מספר ה .11

  . לקול הקורא.15ראה סעיף ג.: תשובה

 

המוסיקליים אלקטרוניים או חשמליים? האם ניתן לכבות אותם בשישי שבת אחרת רשויות  מתחמיםהאם ה .12

 דתיות/חרדיות לא יוכלו להגיש בקשות.

מכאניים לחלוטין ואין בהם חיבור כלשהו לחשמל או למתקן  מתחמיםהמוסיקליים הינם  מתחמיםה: תשובה

 סולארי כלשהו. ההפעלה שלהם היא מכאנית, על ידי מגע של ילדים בלבד.

 

 המוסיקליים בשטח של גן שעשועים או פארק קיימים? מתחמיםניתן למקם את ההאם  .13

לקול  2להרחבה, ראה סעיף ג'י. כן. ניתן להרחיב גן או פארק קיימים באמצעות תוספת של גן מוסיקל: תשובה

 הקורא.

 

 תושבים? 5,000-האם ניתן להגיש בקשה אם מספר התושבים נמוך מ .14

 לא.: תשובה

 

 האם ניתן לקבל את תיק המוצר? .15

 מוסיקלי, לרבות דשא סינטטי והצללה.   מתחםבקול קורא רשומים ומפורטים כל המתקנים המרכיבים : תשובה

 

 כלכלית של ישובים במועצות אזוריות?-החברתיתהיכן ניתן למצוא את הרמה  .16

באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש קובץ עם רשימת היישובים והדירוג של כל : תשובה

 ישוב.   

 

 היכן ניתן למצוא את רשימת הרשויות והשכונות הנכללות בפריפריה החברתית? .17
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הנגב והגליל יש רשימה מסודרת ועדכנית של כל באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, : תשובה
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 6 הנדרשות הפיתוח עבודות את לסיים נדרשת והרשות מכיוון חשוב זה .הקורא לקול בנוגע הצפוי ז"הלו מה .18

 .המשרד תשובת קבלת מיום חודשים

 עדכן את הרשויות בהקדם.תשובה: לאחר מועד הגשת הבקשות, יפעל המשרד על מנת ל

 

שרד לפיתוח ההתחייבות וכרטיס הפרויקט, אותם ניתן להוריד מאתר המ להצעות יש לצרף אתכתוב: קול קורא ב .19

 ל. היכן ניתן למצוא את ההתחייבות ואת כרטיס הפרויקט.הפריפריה, הנגב והגלי

 יםכל הטפסים אותם נדרש למלא בקול קורא, לרבות ההתחייבות וכרטיס הפרויקט, מופיעים בנספח: תשובה

 קורא. הלקול 

 

 אזוריות ניתן לצרף הסכמי חכירה של היישובים ולא של המועצה עצמה?האם במועצות  .20

 המושב, ייחשב כהסכם חכירה תקף לכל דבר.  או כן. הסכם חכירה על שם הקיבוץ: תשובה

 

האם מועצה אזורית יכולה להגיש בקשה למתחם מוסיקלי ביישוב אחד אבל לשלב את מספר הילדים ממספר  .21

 ישובים בו זמנית?

 מספר הילדים בישוב אחד בלבד, הוא אשר יקבע את גודל המתחם המוסיקלי שיוקם באותו ישוב. לא. : תשובה

 

 האם נדרשת השתתפות עצמית של הרשות המקומית בהקמת המתחם המוסיקלי? .22

לא נדרשת השתתפות כספית. נדרשת הקצאת שטח/אתר מפותח בו ניתן יהיה להקים את המתחם. כל : תשובה

 ההוצאות של הכשרת השטח/אתר/קרקע יחולו על הרשות המקומית באופן מלא. 

 

האם רשות מקומית שרק שכונותיה נכללות בפריפריה החברתית צריכה להציג את הנתונים ביחס לכל הרשות  .23

 חס לשכונות?המקומית או רק בי

מספר , תשובה: רשות מקומית שרק שכונותיה נכללות בפריפריה החברתית נדרשת להציג את מספר התושבים

 .המקומית הרשות שטח בכל ולא בלבד בשכונות ושאר הנתונים הנדרשים בקול הקורא, הילדים

 

 עדכניים נתונים יש לרשות בהם מקרים לגבי מה. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בנתוני משתמש המשרד .24

 ?האוכלוסין ממרשם

 הוצג וב הבמקר רק. העדכניים ביותר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני על מתבסס המשרד, ככלל: תשובה

 אישור רשמי מרשות האוכלוסין, המשרד יהיה רשאי להשתמש בנתונים העדכניים יותר. המקומית הרשות ידי על
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